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Wodoodporny

Czas 
Schnięcia 
1-2 min.

laminaty 
standardowe

forniry

postforming

laminaty 
wysokopołyskowe

APLIKACJE: WŁAŚCIWOŚCI:

WAŻNE: Przed użyciem zawsze zapoznaj się z Kartą 
Charakterystyki Produktu.

FIXGRIP 31 to nowa generacja klejów na bazie kauczuku 
syntetycznego / żywicy. Jego formuła o wysokiej zawartości 
cząstek stałych/niskiej zawartości rozpuszczalnika zapewnia 
szybszy, mocniejszy i bardziej agresywny system wiążący, 
który przewyższa wiele konwencjonalnych klejów. 

FIXGRIP 31 to klej o natrysku mgiełki, co czyni go idealnym 
do klejenia płyt HPL i fornirów z różnymi podłożami, takimi 
jak sklejka i inne płyty drewniane, płyty wiórowe i MDF. 
Może być również używany do klejenia blach, ale w takiej 
aplikacji bardzo ważne jest przygotowanie powierzchni 
- powierzchnie należy odtłuścić i lekko zeszlifować. Klej 
nadaje się również do postfomingu.

**Ten klej nie nadaje się do stosowania z mocno 
uplastycznionym PCV
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POKRYCIE POWIERZCHNI

Przezroczysty

KOLOR

Mgiełka

NATRYSK

PISTOLET

WĄŻ

DYSZA

gumowy 4m
gumowy 8m

Standardowy

DANE TECHNICZNE

-
1-2 min

CZAS 
SCHNIĘCIA



Upewnij się, że oba 
klejone materiały zostały 
przystosowane do tej 
samej temperatury - ten 
proces może potrwać do 
48 godzin. W wariancie 
idealnym powinny być 
klejone w temperaturze 
15°C do 25°C

Na obie klejone powierzchnie 
należy nałożyć równomierną 
warstwę kleju - kierunek 
nakładania „Północ / 
Południe” na jednej, „Wschód 
/ Zachód” na drugiej. 
Zapewni to pokrycie 80-100% 
powierzchni. Następnie pozwól 
rozpuszczalnikowi odparować

Połączyć ze sobą dwie suche 
powierzchnie i docisnąć do 
siebie na całej powierzchni 
klejenia, zaczynając od środka 
w kierunku na zewnątrz. Można 
użyć wałka dociskowego. 
Upewnić się, że nie ma 
pęcherzyków powietrza. 

Schnięcie jest uzależnione od 
warunków zewnętrznych, ale 
spoina powinna powstać w 
ciągu 10 minut od nałożenia.

Odczekaj 24 godziny na 
pełne utrwalenie wiązania.

SPOSÓB UŻYCIA
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ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności zalecenia dotyczące użytkowania i zastosowania produktu, są przekazywane w dobrej wierze, a firma 
FOBARO Sp. z o.o S.K.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności deklarowanej ani dorozumianej.  Żaden pracownik FOBARO Sp. z o.o S.K.A. nie ma prawa uchylić ani w żaden sposób zmieniać treści niniejszego 
dokumentu. Ze względu na różne użyte materiały, a także różne warunki pracy, techniki produkcji i wymagania użytkowników końcowych, z których wszystkie są poza naszą kontrolą, zdecydowanie zalecamy 
przeprowadzenie dokładnych i rozległych prób w celu przetestowania przydatności naszych produktów w odniesieniu do wymaganych procesów i aplikacji. Powinno to również obejmować test starzenia, 
który należy zastosować do wszystkich użytych podłoży. Jest także obowiązkiem nabywcy i użytkownika końcowego tego produktu zapewnienie, że wszystkie odpowiednie działania konieczne dla ochrony 
środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa ich pracowników zostały podjęte. Niniejszy dokument zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

Zasady ogólne
Zawsze zapoznaj się z Kartą Charakterystyki Produktu. Zawsze 
przetestuj produkt aby upewnić się, że jest odpowiedni dla Twojego 
zastosowania.

Przygotowanie powierzchni
Wszystkie powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od 
kurzu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Jeśli konieczne jest 
odtłuszczanie, najpierw należy rozważyć zastosowanie detergentu/
wody. Jeśli to nie jest właściwe, można użyć odpowiedniego 
środka czyszczącego na bazie rozpuszczalnika. Zawsze sprawdzaj 
wpływ rozpuszczalników odtłuszczających na tworzywa sztuczne, 
materiały gumowe i powierzchnie malowane. Wszelkie ślady środka 
czyszczącego muszą wyparować przed nałożeniem kleju.

*Schnięcie zależy od 
warunków, ale łączenie 
powierzchni powinno być 
wykonane w ciągu 10 minut 
od nałożenia kleju.

PO UŻYCIU
Gdy klej nie jest używany, a pistolet i wąż są nadal 
podłączone, pozostaw otwarty zawór kanistra, a zablokuj 
pistolet za pomocą pokrętła regulacyjnego.

ODŁĄCZENIE KANISTRA
Upewnij się że zawór kanistra jest ustawiony w pozycji OFF. 
Przy pomocy pistoletu rozpyl resztki kleju i propelentu z 
węża - dopiero po wykonaniu tych czynności wąż może zostać 
odłączony od kanistra.

Aby oczyścić wnętrze pistoletu i węża, podłącz je do 
pojemnika z czyściwem FIXGRIP Cleaner (sprzedawanym 
osobno) i rozpylaj do momentu gdy płyn wydobywający się z 
pistoletu jest czysty i bez resztek kleju.

PRZECHOWYWANIE
• Temperatura przechowywania nie może przekraczać 50°C.
• Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem 

słonecznym.
• NIE przechowywać bezpośrednio na betonowej podłodze.
• Po podłączeniu należy przez cały czas utrzymywać zawór 

otwarty i wąż pod ciśnieniem. 
• NIE zamykaj zaworu, dopóki nie będzie gotowy do 

podłączenia do nowego kanistra.
• Uwolnij ciśnienie z węża przed odłączeniem.
• Przed użyciem przetestuj produkt, aby upewnić się, że jest 

odpowiedni do Twojej aplikacji.

Rozpuszczalnik chlorowany węglowodór

Gaz pędny węglowodór

Typ chemiczny syntetyczne gumy i żywice

Zawartość cząstek stałych ok. 28%

Kolor bursztynowy/przezroczysty

Lepkość - Brookfield RVT 
20rpm w 25°C [mPa.s] ok. 500

Gęstość względna (klej) ok. 1,2

SAFT - 505gm (standard 
przemysłowy) >93°C

Opakowanie
kanister jednorazowy 22 
l, kanister wielokrotnego 
użytku 110 l

Natrysk Mgiełka

Termin przydatności 12 miesięcy od daty 
produkcji

CECHY PRODUKTU


